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1. Na velikosti nezáleží
Málokdy se stává, aby se při besedě s pubertálními chlapci nevyskytl 
problém velikosti mužského přirození. Rozměry penisu fascinují 
nejen teenagery, ale i dospělí pánové v sauně vzájemně tajně poku-
kují po svých pohlavních údech a v duchu si je vzájemně poměřují. 
Pornografické produkce oplývají pornoherci, kteří jsou opatřeni údy 
veterinárních rozměrů a při souloži s mužem tmavé pleti se často di-
víme tomu, jak se do ženy ten obří pyj vůbec vejde a jak je možné, že 
při těchto neuvěřitelných frikčních pohybech ta dotyčná ještě slastně 
vzdychá a majitele penisu velikosti býka hlučně povzbuzuje.

Už od starověku je erekce penisu považována za neoddělitelný znak 
mužské síly. Hrdinové antických bájí bývali často zobrazováni se ztopo-
řeným údem, také řecký bůh plodnosti Priapos se tím na první pohled 
vyznačoval. Muž je odjakživa nadán jakousi soutěživostí. V hospodě 
se vsadí o rychlost vypití piva či o tempo v pojídání knedlíků. Potom 
jdou ti soutěživci před hospodu a vsadí se, kdo dále domočí, a když 
už je i tento rekord překonán, poměřují si své pohlavní údy v klidu 
i v erekci a stejně jako v kartách platí, že „větší bere“. V pubertě o tom 
uvažují denně a dokonce i do věku dospělosti často přetrvává pověra, 
že velikost penisu je přímo úměrná kvalitě sexu.

Jakousi novou senzací internetu je dokonce jakási „penisová 
mapa“. Věnuje se průměrné délce penisů mužů celého světa. Není 
to samozřejmě žádná vědecká studie a o mnohých mírách je možno 
pochybovat. Na prvním místě je Kongo s průměrnou délkou pe-
nisu 18 cm a do první pětky patří ještě Ekvádor (17,5 cm), Ghana 
(17,3 cm), Kolumbie a Venezuela (shodně 17 cm). Čeští muži na tom 
s uváděnou průměrnou délkou téměř 15,9 cm nejsou nijak špatně. 
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Ale ani tento údaj není příliš hodnověrný. Konec tabulky pak obsa-
zují Indové (10,2 cm) a Korejci z obou částí rozděleného poloostrova 
(9,66 cm). Kladný vliv velikosti penisu na kvalitu pohlavního pro-
žitku je však jenom mýtus a často bývá pravdou pravý opak. Ženská 
pochva nikdy nedosahuje větší délky než 12 cm, většinou měří pouze 
8–10 cm. Tady celosvětová mapa nelže a rozdíly mezi zeměmi jsou 
naprosto nepatrné. Pochva je sice pružná a dá se elasticky prodloužit, 
ale všeho moc škodí.

Pružnost pochvy se uplatní zejména za porodu. Prochází tudy hla-
vička novorozence o průměru téměř 10 cm. Tak obří penisy nemají 
ani v Africe. Roztažitelnost do šířky však ještě zdaleka neznamená 
schopnost prodloužení. Navíc těhotenství způsobuje změny rozta-
žitelnosti. V sexuálním životě nejsou výjimkou případy, kdy muž 
obdařený nadměrnými rozměry penisu působí ženě při pohlavním 
styku nepříjemné pocity a bolest.

Malý penis, stejně jako selhání erekce, bývá považován za jakousi 
degradaci mužství a může působit komplexy méněcennosti. Žena 
pak těmito poruchami trpí pouze zprostředkovaně. Většinou jí totiž 
na erekci penisu opravdu příliš nezáleží. I v těchto výzkumech nejsou 
mezi zeměmi žádné výraznější rozdíly. Naprostá většina žen dává 
přednost mazlení a dráždění zevního genitálu. Zejména oboustranný 
orální sex představuje v mnohých případech velice účinnou náhra-
du. Je zajímavé, že v posledních letech stále přibývá žen, kterým je 
velikost penisu lhostejná. Je tedy docela možné, že v budoucnu bude 
ztopořený penis vhodný už jenom k oplodnění.

Anglický zoolog Desmond Morris ve svém slavném bestselleru 
Nahá opice velmi trefně pojednává o všech rozdílech, kterými se náš 
živočišný druh Homo sapiens odlišuje od ostatních stodvaadevadesáti 
žijících primátů. Nejnápadnější diference je už obsažena v názvu jeho 
knihy. Člověk je jedinou opicí, která postrádá celotělové ochlupení, je 
nahý. Další nápadnou růzností je velikost mozku a délka pohlavního 
orgánu. Homo sapiens je pyšný na to, že má ze všech primátů největší 
mozek, ale pokouší se utajit fakt, že má také největší penis. Tuto čest 
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1. na velikoSti nezáleží

raději přiznává mohutné gorile, po pravdě řečeno neprávem. A jeli-
kož je v přírodě známo, že tvar a funkce orgánu spolu úzce souvisejí, 
nemusíme se už ani příliš pozastavovat nad skutečností, že nahá opice 
je primátem sexuálně nejaktivnějším.

Nebudu daleko od pravdy, když Morrisovo konstatování rozšířím 
o poznatek, že člověk je asi také primátem nevděčným, ani tato ana-
tomická přednost mu nestačí. Mozkové tkáně se mu většinou zdá 
dostatečné množství, ale s délkou přirození bývá zhusta nespokojen. 
Podnormální velikost pohlavního údu jako osudový handicap proná-
sleduje ve snách pubertální samce našeho živočišného druhu a jeho 
anatomické rozměry se stávají jakýmsi fetišem už od pravěku lidstva.

Pocity méněcennosti v této oblasti se nevyhýbaly ani osobám věhlas-
ným. Je známo, že i slavný americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald 
(1896–1940) musel být po této stránce psychoterapeuticky ovlivňován 
svým přítelem a kolegou Ernestem Hemingwayem (1898–1961). Ten 
správně volil léčebný postup s poukazem na jednu z nejslavnějších 
soch světa – Michelangelova Davida, jehož pohlavní úd nikterak ne-
vyniká impozantními rozměry. Nicméně bývá sexuologická poradna 
často přeplněna stížnostmi na nedostatečný vývin pohlavního orgánu 
a ani Hemingwayova autorita zde nebývá nic platná. Leitmotivem 
těchto nářků bývá obava z toho, že malé přirození nebude schopno 
při pohlavním aktu vzbudit patřičnou odezvu u partnerky, že může 
sklidit posměch, že ostatní jsou na tom mnohem lépe.

Jaká je tedy průměrná délka penisu u muže v naší středoevropské 
populaci? Učebnice sexuologie se o tom vyjadřují dosti přesně na zá-
kladě měření u statisticky významného souboru mužů. V klidovém 
stavu můžeme za průměrné hodnoty považovat 7,5–8,6 cm, ale ješ-
tě i délku 6 cm můžeme hodnotit jako normální. Naproti tomu se 
vyskytuje sotva 1 % mužů, u nichž délka neztopořeného přirození 
dosahuje 10 cm. Vidíme tedy, že variační rozpětí 6–10 cm není příliš 
závratné. Nesmírně zajímavé je zjištění, že při ztopoření–erekci se 
rozdíly většinou vyrovnávají. Do houbovitých těles pohlavního údu 
je za tohoto stavu přiváděno asi 100 až 140 ml krve, penis dosahuje 
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délky asi 14–16 cm a právě pohlavní údy, které byly za klidového stavu 
menší, se relativně zvětší více.

Dalším důležitým sexuologickým poznatkem je nesporný fakt, že 
velikost penisu nemá při sexuálním dráždění ženy při souloži nijak 
významnou úlohu. Pochva je totiž orgánem značně elastickým a při-
způsobivým. Představme si jen, že za porodu zde prochází hlavička 
novorozence s úctyhodným průměrem 9,5 cm, aniž to nějak vadí 
následujícímu pohlavnímu styku po šestinedělí. Díky této elasticitě 
tkání se pochva dokáže přizpůsobit také různým rozměrům mužského 
přirození. Rozhodně není pravdou jednoznačná preference nadměr-
ných obřích údů, jak o tom někdy hovoří různé pověry a pranostiky. 
Naopak se v sexuologické poradně často setkáváme se ženami, které 
si na nadměrnou velikost penisu svého partnera stěžují, soulož je pro 
ně někdy bolestivá a nepříjemná. Kolosální makety penisů obřích 
rozměrů, které vidíme někdy za výklady sex -shopů, jsou spíše míně-
ny jaké žertovná atrapa a legrácka než nástroj k praktickému použití.

Preference velikého penisu se však u některých žen opravdu vy-
skytuje. Často se stávají obětí internetového přesvědčování nebo ka-
várenských diskusí. Přestože jsou muži daleko více soutěživí, tak také 
v ženském kolektivu může občas panovat jakási vzájemná chlubivost, 
kde vyhrává ta, která má partnera obdařeného údem nadměrných roz-
měrů. Pokud však nepřistoupí ke skupinovému sexu a konkrétnímu 
přeměření, jedná se často jenom o plané trumfování a skutek utek.

Výčitku malého přirození naopak zase může používat žena pomsty-
chtivá, která je schopna u svého muže vypěstovat znamenitý komplex 
méněcennosti. Také zpochybnění kvalitní erekce může sloužit jako 
zákeřná zbraň, kdy každodenní ponižování a zesměšňování je snad 
tou nejúčinnější metodou ženského domácího násilí. Trvalé zpochyb-
ňování schopnosti uspokojit ženu tak může v poměrně krátké době 
z muže vychovat skutečného impotenta.

Nicméně jsou známy případy žen, které opravdu vyžadují nad-
měrné rozměry penisu. Ne že by snad jejich vlastní pochva byla 
nějak zvýšeně elastická, ale často se jedná pouze o jakýsi zvyk. Měl 
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1. na velikoSti nezáleží

jsem před lety jednu pacientku, která byla provdána za muže vskutku 
nadmíru obdařeného. Začátky pohlavního života nebyly lehké, při 
souloži opravdu pociťovala nepříjemné pocity a bolest. Po několika 
týdnech pravidelného sexuálního života si však na svého manžela 
zvykla a občasný mimomanželský styk s normálním partnerem ji 
neuspokojoval. Manželství však nedopadlo dobře. Muž se projevil 
jako násilník, který se často uchyloval k tělesnému násilí. Manželku 
sice nebil svým obřím penisem, ale nicméně občas nešel daleko pro 
facku. Nemohlo to dopadnout jinak než rozvodem.

Po nějaké době si dotyčná žena našla jiného partnera, který toho 
původního sice převyšoval intelektuálně, pokud se však týkalo roz-
měrů penisu, dosáhl sotva na slabší průměr. Přestože si několik jeho 
dřívějších partnerek na nic v sexu nestěžovalo, tato žena, zvyklá 
na nadměrně veliké přirození svého násilnického muže, přišla do or-
dinace se stížností nedostatečného sexuálního uspokojení. V tomto 
případě je snad jediným východiskem použití vibrátoru. Nikoliv jako 
masturbační pomůcky, ale jako plnohodnotného prostředku vzájemné 
sexuální partnerské komunikace.

Problémem bylo, že se tato situace odehrála někdy v sedmdesátých 
letech minulého století a náš tehdejší režim považoval vibrátor za něco 
nemravného. Ženy byly nuceny používat různé náhradní předměty, 
výjimkou nebyla ani tuba od šampónu, který se zřejmě schválně pl-
nil do válcovitých tub z plastické hmoty. Vibrátory prostě u nás v té 
době neexistovaly, byly považovány za nestoudnost nevhodnou pro 
socialistickou ženu. Dotyčná pacientka měla naštěstí strýce v Němec-
ké spolkové republice a tento ohleduplný příbuzný jí zpoza železné 
opony vibrátor skutečně poslal jako dárek. Nastaly sice problémy 
na celnici, nicméně jsem obstaral lékařské doporučení, které muselo 
být v té době ještě ověřeno ředitelem nemocnice a posléze i ředitelem 
Krajského ústavu národního zdraví. To bylo razítek pro jeden vibrátor!

Z té doby také pochází původ označení „robertek“. Málokdo si snad 
už pamatuje příběh uveřejněný 29. prosince 1979 v Zemědělských 
novinách, kdy bylo u nás poprvé toto označení použito. Ta historka 

Sexuální mýty_tisk.indd   13 18.04.2018   9:05:12



Radim Uzel: SexUální mýt y a pověRy

14

se jmenovala „Tajemství padesáti žen“ aneb „Zkáza Robertů v břev-
novské vile“. Šlachovitý důchodce Suchánek, bývalý daňový úředník, 
pravděpodobně však policejní agent, oznámil kriminalistům podezření 
z daňového úniku jisté paní Věry Machkové. Aktivní důchodce se blá-
hově domníval, že jmenovaná paní Věra provádí ve své vile zákaznicím 
načerno trvalé ondulace. To bylo sousto pro udavače! Návštěvnice zde 
ovšem používaly lehký tranzistorový vibrační strojek na šest tužkových 
baterií, snadno ovladatelný, se třemi rychlostními stupni a několika 
nástavci různých tvarů a velikostí. Při domovní prohlídce, která byla 
na popud bdělého důchodce Suchánka Bezpečností zorganizována, 
bylo takových strojků nalezeno pět, jeden se zadřeným motorkem. 
Strojky opatřil a do vily doručil synovec Machkové jistý Robert, pro-
to se jmenovaly po něm. Jména Machkové a Suchánka byla novináři 
s největší pravděpodobností změněna, Robert však skutečně existoval 
a v sedmdesátých letech se zabýval pašováním vibrátorů z Německé 
spolkové republiky.

Naprostou hanebností paní Machkové ovšem nebyl přestupek hygi-
enický, bůhví jak ty vibrátory desinfikovala. Trestuhodný byl tenkrát 
její podnikatelský úspěch – inkasování 200 tehdejších Kčs za použití. 
To je při přepočtu dnešní inflace asi 2 000 Kč. Majitelka vydělala dvě 
stě tisíc, to by byl dnes už miliónový příjem a podle tehdejšího práva 
pak byla socialistickým soudem odsouzena na dva roky trestu odnětí 
svobody za spekulaci a ještě k peněžité pokutě. V závěru příběhu se 
však dočítáme sdělení, že Roberta, nikoliv pašeráka, ale vibrátor i se 
všemi jeho bratříčky potkal smutný osud zničení, k velké lítosti pade-
sáti uživatelek. Zemědělské noviny pak dodaly, že není jisté, zda prý 
se ještě někde neobjeví jejich bratránci. Samozřejmě se jich objevila 
nepřeberná řada a jsou dnes k dostání v každém sexshopu a živnost 
paní Machkové by zahynula na úbytě.

V použití poševního vibrátoru není možno vidět žádnou nemrav-
nost. Přístroj může sloužit nejen k onanování, které je počínáním 
nejen neškodným, ale blahodárným. Může být však také použit jako 
užitečná hračka při partnerské komunikaci, na zpestření milostné 
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předehry a podobně. Jejich sortiment je velmi pestrý, nabídkové ka-
talogy hýří variacemi designu a využitím různých elektrotechnických 
vymožeností až oči přecházejí.

Občas se vyskytnou dotazy na možnost operačního zvětšení penisu. 
I tady panuje neskutečné množství mýtů. Některé inzeráty dokonce 
slibují operační anatomické zázraky, bohužel se však ve všech pří-
padech jedná o jakýsi omyl. Samozřejmě existují operace, při nichž 
se povytahují topořivá tělesa penisu z těla ven. Pohlavní úd se pak 
skutečně jeví až o několik centimetrů delší, tento rozdíl se týká pouze 
penisu ochablého. V erekci pak tato topořivá tělesa skutečně z těla ven 
vystupují, takže u ztopořeného údu se vyrovná operovaný penis s tím 
neoperovaným. To operační zvětšení pak může sloužit snad jenom 
v sauně a na nudistických plážích, kde penis s vytaženými topořivými 
tělesy vypadá vskutku delší, ale v erekci je pak jeho nositel ochuzen 
o moment překvapení, jeho úd se nezvětší, ale pouze ztuhne. To už 
ovšem diváci nezaznamenají.

Ve skutečnosti neexistuje žádná operační metoda ke zvětšení po-
hlavního údu, ale ve světle sexuální dráždivosti ženy by byla stejně 
zbytečná. Způsoby sexuálního dráždění, formy milostné předehry, 
vynalézavost a hravost jsou tak různorodé, že anatomické rozměry 
mužského pohlavního údu jsou záležitostí vpravdě podružnou. Navíc 
má žena maximum své citlivosti v oblasti poševního vchodu, zatímco 
v hloubce pochvy je poševní sliznice vlastně necitelná.

Rozměry poševního vchodu jsou u ženy také záležitostí individuální 
a různorodou. Někdy třeba v důsledku porodního poranění může dojít 
k funkční nedostatečnosti svalů pánevního dna. Ve většině případů 
to lze napravit systematicky prováděnou gymnastikou. Někdy však 
také může pomoci plastická operační úprava. Posoudí to odborné 
gynekologické vyšetření.

Je zajímavé, že zatímco u mužů se hlavní strachy soustřeďují na roz-
měry penisu, u žen se tyto prapodivné mindráky hromadí do oblasti 
velikosti a tvaru prsů. Snad jedna žena ze sta je spokojena s jejich ana-
tomickým vzhledem. Stížnosti jsou na malé prsy, velké prsy, nestejně 
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veliké prsy, prsy ochablé, příliš špičaté a já nevím jaké ještě. Především 
je to jistě otázka módy. Jeden rok je preferována plochá chlapecká 
hruď, vzápětí zase by všechny ženy rády vypadaly jako profesionální 
kojné. Asymetrie velikosti prsů je nálezem víceméně normálním, 
ostatní stížnosti bývají většinou také neopodstatněné. Často jedno 
nešetrné slovo ze strany partnera nebo i kamarádek dovede do žen-
ské duše zasít semeno komplexu méněcennosti, žena je pak ochotna 
podstupovat i náročné plastické operace a vystavovat se různým ji-
ným životním utrpením. Mladým dívkám je nutno poradit, aby se co 
nejrychleji rozešly s partnerem, který reklamuje nějakou vadu jejich 
prsů. Jistě se najde vzápětí jiný, kterému se budou líbit právě tak, jak 
vypadají. K operačním úpravám by se mělo přistupovat jen při sku-
tečných anatomických defektech, které však nebývají zase tak časté.

Zdrojem stížností je ve většině případů netaktnost partnera. Tady 
většinou pomůže objektivní posouzení nestrannou osobou, podpora 
sebevědomí a rozptýlení obav. Také ovšem zbavení se představy, že se 
musím za každou cenu přizpůsobit okamžité módě. To mohu udělat 
oblečením, účesem a líčením. Ale tělesné tvary mohu měnit jen dlouho-
dobým pracným úsilím, jako je třeba dieta a cvičení. A s přibývajícími 
léty se chtě nechtě musím smířit s nějakou tou anatomickou újmou.

Zkušení lidé mi jistě dají za pravdu, že v harmonickém a vyváženém 
partnerském vztahu je délka pánského přirození a velikost dámských 
prsou stejně podružná jako velikost nohy a číslo límečku košile.
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